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NEKOČ …

S prsti sem prenehala glasno udarjati po tipkovnici in znova 

prebrala tekst, medtem ko sem se s svinčnikom praskala po 

glavi: 'Spogledala sta se. Metri razdalje med njima niso bili 

važni, saj so se misli udejanjile, padle so na tla in se odbijale, 

dokler niso zamrle. V desetinki sekunde, medtem ko sta se 

motrila, je vse otrpnilo; pri oknu se je ustavila celo sapica, ki 

je gugala drevje. Vendar je ona zamežikala in oba sta v zadregi, 

osupla in v skušnjavi ob misli, da bi se zaljubila v neznanca, 

odmaknila pogled.'

Zavila sem z očmi, odvrgla svinčnik na mizo in vstala, kakor 

da bi kdo na stol namestil vzmet.

»Prekleto sranje!«
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Seveda sem vedela, da me ne bo nihče slišal, vendar sem 

morala izreči na glas edino, kar mi je v tistem trenutku šlo po 

glavi. »To je sranje.« Bilo je kot besedilo z začetka Vojne zvezd, 

vendar v prostaški različici. Prekleto sranje. Ogromno sranje. 

Sranje, ki sem ga pisala, je bilo neizmerno veliko.

Žalostna resnica je bila, da mi je zmanjkalo zamisli. 

Sedeminpetdeset listov, ki sem jih že popisala, je bilo polnih 

samih bedarij, s katerimi sem se izgovarjala. Zabavne in obupne 

bedarije, vredne literarnega natečaja. Sama od sebe sem ob 

koncu dneva zahtevala vsaj dva lista, čeprav sem glede na 

okoliščine začenjala biti hvaležna že za dva ali tri sprejemljive 

odstavke. Sprejemljive? To so bile pobožne želje.

Ni imelo smisla, da ves dan prebijem pred računalnikom. 

Ker sem bila sama doma, se mi ni bilo treba pretvarjati in dobro 

sem vedela, da se tisti dan ne bom domislila ničesar sijajnega. 

Ali morda nikoli. Zato sem iz dnevne sobe/kabineta/bivalnega 

prostora odšla do spalnice, kar je bil sprehod, ki ni zahteval več 

kot treh korakov, in se usedla na posteljo. Ošinila sem svoja 

bosa stopala in ob pogledu na oluščen lak na nohtih zgrožena k 

sebi povlekla pepelnik in si prižgala cigareto …

Kakšna sem bila … Od kdaj se mi je zdela takšna 

zanemarjenost sprejemljiva? Nato sem s kotičkom očesa 

pogledala telefon in ga po dveh desetinkah sekunde razmišljanja 

pograbila.

Zvonjenje … drugo … tretje …

»Prosim?« se je oglasila.
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»Recimo, da sem zguba. Bi me kljub temu še vedno imela 

rada?« sem gladko vprašala.

Lola se je zasmejala tako glasno, da so mi zavibrirali bobniči.

»Preganjavico imaš,« je ugovarjala.

»Ni preganjavica. Niti enega dobrega stavka še nisem 

napisala. Pri založbi mi bodo dali brco v rit. Ogromno brco. 

Oziroma jim bo vseeno. Sama si jo dajem.«

»Samo jaz ti lahko izprašim rit, Valeria,« je prijazno dodala, 

kakor bi me tolažila.

»Veš, kaj je za novopečenega pisatelja najtežje? Izdati drugi 

roman. Drugi roman … To pomeni, da nekaj že imaš. Jaz imam 

govno. To bo moje drugo sranje.«

»Trapasta si.«

»Resno mislim, Lola. Mislim, da ne bi smela pustiti službe.« 

Z rokami sem se prijela za glavo in začutila mlahavo zibanje 

svoje podrte �ge.

»Ne govori neumnosti. Vrh glave si jo imela, tvoj šef je bil 

grozen in zdaj imaš dovolj denarja za preživetje. V čem je 

težava?«

»Težava je v tem, da denar ne traja večno in 'poskusiti srečo na 

knjižnem trgu je vedno zvenelo preveč lahkotno.« Za trenutek 

sem pomišljala, vendar me je zmotilo hupanje avtobusa, ki se je 

razleglo na drugi strani telefonske linije. Pogledala sem na uro. 

Bila je komaj poldne in Lola bi morala delati.

»Te motim?« sem jo vprašala.

»Kje pa.«
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»Slišati je promet. Si na ulici?«

»Da, v službi sem si izmislila, da me grozno boli zapestje, in 

se odpravila na ogledovanje izložb.«

Z nasmehom sem neodobravajoče zmajala z glavo. Ta Lola …

»Ne vem, zakaj sem vedela, da te ne bom dobila v službi, 

če te pokličem ob tej uri. Nekega dne te bodo dali na čevelj, 

dragica.«

Zasmejala se je.

»Sem učinkovita in hitra. Mislim, da za moje delo ne 

zahtevajo nič več.«

»Morda nekoga, ki ne beži,« sem odvrnila, medtem ko sem 

opazila, da je tudi moja manikira nadvse pomanjkljiva.

»Sem samo dve postaji stran od tebe. Bi ti prijalo, če se 

oglasim?«

»Jasno, da bi mi.«

Prekinila je. Lola se po telefonu ne poslavlja.

Pomislila sem na Lolino življenje, ki je tako vznemirljivo, 

z njenim rdečim rokovnikom, polnim sestankov, ki se vedno 

zdijo tako pomembni in vznemirljivi, pa čeprav gre za obisk 

kozmetičarke zaradi brazilske depilacije. Njene kozmetičarke, 

ženske, ki jo je imenovala 'miss Saigon', čeprav se je v resnici 

rodila v Plasencii, in ki me je nekoč brez predhodnega opozorila 

pustila na cedilu.

V prostih trenutkih sem rada brskala po straneh Lolinega 

rokovnika, v katerem je imela zabeleženo vse svoje življenje. 

Telefonske številke tipov, s katerimi je bila zmenjena, svojo 
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trenutno težo, kolikokrat je seksala (kar je na mojo veliko 

zavist počela zelo pogosto), ure vadbe, ki si jih je zastavila, in 

dejansko izvedene ure, koliko kozarcev alkohola je spila, njena 

poraba cigaret, sestanki s Sergiem, izposojena oblačila, oblačila, 

ki jih je pustila v čistilnici, in tista, ki bi jih morala kupiti kot 

osnovne kose garderobe, na tisoče bonov raznih trgovin in 

supermarketov, v katerih je brezglavo puščala zneske, ki so bili 

zapisani na zadnjih straneh tega dnevnika … Tam je bilo vse 

njeno življenje, z barvnimi �omastri zapisano na papirju; brez 

sramu, skorajda v neke vrste divjem nudizmu, značilnem za 

Lolo, ki se ni bala ničesar. Bilo je izjemno.

Jaz sem se navadila, da sem imela ves svoj rokovnik v 

digitalni obliki, saj papir ni oddajal dovolj ponavljajočih se in 

zoprnih zvokov, kot je to uspelo računalniku ali telefonu, ki 

sta me zdramila iz mojega večnega počitka in me opomnila, da 

moram obiskati mamo ali pomagati sestri pri katerem od njenih 

trapastih načrtov, kot je na primer zamenjava vsega pohištva. 

Da, takšne so bile zdaj moje obveznosti. Moj rokovnik ni bil 

potovalni načrt, kot je bil Lolin; šlo je bolj za kup družinskih 

obveznosti, skrajnih rokov za plačila položnic in usklajevanje z 

urnikom mojega moža Adriána. Da, moža, prav sem povedala. 

Včasih sem imela občutek, da se ta beseda nikakor ne ujema 

z mojimi sedemindvajsetimi leti. Če sem iskrena, se res ni 

ujemala. Z mojimi sedemindvajsetimi leti in občasno z vsem 

mojim življenjem, vendar je to že drugo vprašanje, v katero se 

ne bom spuščala … zaenkrat.
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Stopila sem k oknu. Bil je sončen dan, čeprav je bila v daljavi 

sled oblakov. Razumela sem, zakaj je Lola pobegnila z dela. Če 

bi bila jaz še vedno zaprta v pisarni, bi si tudi to želela, čeprav 

si tega seveda nikoli ne bi upala storiti. Nikoli nisem bila 

pogumna, vsaj ne v tem oziru. Morala bi reči nepremišljena, 

kajne?

Oglasil se je zvonec. Čeprav v tej luknji živim že nekaj let, se 

še vedno nisem navadila na njegov peklenski zvok, zato sem od 

strahu skoraj padla skozi okno. Bil bi pravi škandal, saj živim 

v četrtem nadstropju in tik pod mano je bila platnena streha 

pakistanske stojnice s sadjem. Ne bi želela pasti skoznjo in 

umreti kakor sadno nabodalo, nabodena na kup ličijev.

Ko sem si opomogla od strahu, sem odšla do vrat. Niti halje 

si nisem ogrnila; odprla sem v stari kratki majčki in kratkih 

hlačah iz devetdesetih let, eno tistih oblačil, ki se jih leta ne 

dotaknejo. Mislim, da sem v njih telovadila že v srednji šoli. 

Lola me je premerila od glave do pet in se zarežala.

»Pišuka, Valeria, všeč so mi tvoje kratke hlače! Res so nadvse 

… ne vem, kako bi jih de�nirala. Retro glam?«

Pogledala sem se v ogledalo na hodniku in pomislila, da 

moja oprava še ni najhujša. Verjetno je Lola, ki se ni želela 

norčevati iz tuje nesreče, spregledala dvomljivo pričesko v stilu 

Amy Winehouse in ogromno mesarijo, ki sem si jo naredila 

na bradi, ko sem si poskušala stisniti mozolj, ki za preostale 

smrtnike ni obstajal. Imela sem razmršene svetlo kostanjeve lase 

brez življenja. Če si se ustavil in si si jih dobro ogledal, si lahko 

zasledil tudi zelenkast odsev. Še dobro, da se nisem ustavljala …
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»Saj vem, pozabila sem te sprejeti v poročni obleki,« sem 

prezirljivo odgovorila, medtem ko sem jo spustila naprej in 

naglo odpravila zadrego, da sem prava grdoba.

»Ne, ne,« se je zasmejala Lola, »resno mislim. Všeč so mi. 

Lepo ti pristajajo. Imaš lepe noge, ki jih nikoli ne pokažeš. 

Adriánu so te hlače gotovo všeč.«

»Pha!« Saj je zmešana. Ne vem, ali je bilo Adriánu zadnje čase 

sploh všeč kaj od tega, kar sem si oblekla. Kot tudi tisto ne, kar 

je bilo spodaj. Obrnila sem se in se ugnezdila na svoj najljubši 

počivalnik, edini v stanovanju. In rekla sem počivalnik, ne 

kavč. Če bi želela v tisto 'dnevno sobo' namestiti dvosed, bi 

morala izginiti vsaj ena stena. Norčujem se iz tega, kako je Ikei 

uspelo v svojih prodajalnah razporediti tista očarljiva stanovanja 

v velikosti petintridesetih kvadratnih metrov.

Pogledala sem Lolo, ki je bila kot vedno brezhibna. Ne 

vem, kako ji uspe biti vedno tako seksi, s svojimi dolgimi, 

gostimi lasmi čokoladne barve in rdečimi ustnicami. Sem 

heteroseksualka, vendar so kljub temu dnevi, ko se mi zdi 

preprosto neustavljivo privlačna. Še pred letom dni sem bila 

tudi jaz ena tistih spogledljivk, ki so si vedno prizadevale 

pokazati svojo najbolj brezhibno plat. Ampak zdaj … Skratka. 

Morali bi me videti. Bila sem iz Fračjega dola.

Medtem ko sem gledala Lolo z občudovanjem najboljše 

prijateljice, si je ona z desno roko popravila frufru in z levo na 

tla odvrgla torbico. Nasmehnila sem se, ko je ven pokukalo 

hrbtišče njenega slavnega rdečega rokovnika.
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»Kako kaj tvoje zapestje?« sem jo vprašala.

»Uf, peklensko me boli. Mislim, da imam teniški komolec.« 

Skomignila je in hlinila, da trpi v tišini kakor pri hemoroidih.

»Prej bi rekla da lažnivi komolec.«

»Daj no, Valeria, saj je samo danes. Končala sem s prevodom 

in nisem hotela ostati tam dolgega obraza kakor moji ostali 

puščobni sodelavci. Bodi tako dobra in mi ponudi kaj 

alkoholnega.« Sesedla se je na vznožje postelje in se nasmehnila: 

»Oh, nova vzmetnica? Sta drugo vžgala, ker sta na njej seksala 

kakor norca?«

Zadnja stavka sem preslišala in ji zaskrbljena zaradi najinega 

popivanja dejala: »Lola, ljubica, saj je komaj poldne.«

»Odličen čas za vermut.«

Lola je glasno srebala zadnji požirek svojega martinija Rosso, 

kakor je to počela, kadar je pila z užitkom. Nato je z nasmehom 

in popolno naneseno šminko ugriznila v olivo. Moram jo 

vprašati, kako ji uspe biti tako brezhibna. Pogledala sem svoj 

glamurozni kozarec za koktajl in nato svojo opravo ter se v 

mislih prijela za glavo. Kakšna polomija …

»In Adrián? Kaj počne?« je vprašala brez okolišenja.

»Dela.«

»Najbrž res. Teniški komolec ni epidemija.« Zasmejala se 

je lastni šali, kakor da bi bila prava bomba, in nato pojasnila: 

»Mislila sem na to, kaj počne Adrián ob tej grozni nemoči, 

zaradi katere postajaš … prismojena?«
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Pogledala sem jo in privzdignila levo obrv. Iztegnila je roko 

in me dvakrat potrepljala po �gi, medtem ko je dejala: »No, 

no.«

»Adrián me dejansko potreplja po hrbtu in pravi, da ko se 

bom pomirila, bo vse steklo kot namazano. Ampak …« Ne 

položi me, sem pomislila.

»Ampak? Kaj pri tem je ampak?«

Ugriznila sem se v jezik. To je bilo tako sramotno priznati …

»Mislim, da ne bo steklo. Odkrito povedano, mislim, da je 

pri prvi knjigi šlo za srečo in da bo druga knjiga zaušnica, ki 

bo vse obrnila na glavo. Jaz pa sem kot trpeča pisateljica pustila 

službo … Končala bom v McDrivu ob zori.«

»En stavek je stvar sreče. To, da najdeš čudovite čevlje 

po znižani ceni,« pokazala je noge, na katerih so bili odprti 

salonarji, da te kap, »je sreča. Petsto sedemdeset strani pre�njeno 

in skrbno napisane izjemne zgodbe pa ni.«

»Moja najboljša prijateljica si. Kaj pa bi še lahko rekla?«

»Resnico, na primer, da nujno potrebuješ manikiro.« Prižgala 

si je cigareto. »O čem govori tvoja nova zgodba?« Vstala je in 

pobrala pepelnik.

»Kot vedno o ljubezni in bla, bla, bla.«

»Težava je v tem, da ti manjka resničnega navdiha.« Izdihnila 

je oblak dima, ki je na tistih rdečih ustnicah deloval celo čutno, 

in se izdajalsko nasmehnila.

»Ali mi hočeš kaj povedati? Moja zveza …« sem začela.

Moja zveza je bila ušiva, vendar sem bila vesela, da me je 
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prekinila, da mi ne bi bilo treba lagati še komu drugemu razen 

sebi.

»Molči. Skušam ti nekaj povedati,« je dejala in namrščila 

čelo.

»Oh …«

»Nekaj sočnega.«

Natočila sem še en poln kozarec in ona se je nasmehnila, 

medtem ko si ga je ponesla k ustnicam.


